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La Cenerentola arriba al Conservatori del Liceu
Una producció operística d’alt nivell al voltant d’aquest títol 
fonamental de Rossini, els propers dies 12 i 13 d’abril a 
l’Auditori del centre.

Barcelona, 23 de març de 2018

Els propers 12 i 13 d'abril es presentarà al Conservatori del Liceu una de les cites

operístiques de  la  seva temporada. Després  del  recent  gran èxit  del  maridatge

mozartià de  Jazz Noces de Fígaro, aquest abril arriba La Cenerentola  amb tota

l'excel·lència interpretativa d’un repartiment format íntegrament pels alumnes del

Màster en Interpretació d'Òpera del centre.

El  cicle  Liceu Cambra incorpora  així  a  la  seva programació  aquesta  producció

professional d'alt  nivell  al  voltant d’un  dels títols  fonamentals en l’obra lírica de

Rossini, i que continuarà, un any més, la gran tradició i prestigi del Conservatori del

Liceu formant els nous talents del cant.  Cal destacar que aquests joves intèrprets

hauran tingut l’oportunitat de preparar aquesta òpera amb la mezzosoprano Teresa

Berganza,  una  de  les  intèrprets  més  reconegudes  del  rol  principal  de  La

Cenerentola, així com amb el mestratge d’altres cantants experts en el repertori

rossinià,  com Eduard Giménez  o  Joan Martín-Royo.  A més,  es  comptarà amb  la

direcció  escènica  de  Paco  Azorín i  l’acompanyament  de  l’Orquestra  del

Conservatori dirigida per Manel Valdivieso.

Amb ells podrem gaudir d’aquest  dramma giocoso en dos actes amb música de

Gioachino Rossini i llibret de Jacopo Ferretti, que adapta lliurement l’argument del

famós conte de fades La ventafocs. Estrenada el 1817 poc després de l’aclaparador

èxit d’El barber de Sevilla, conté algunes de les composicions més reeixides del seu

autor per a veu, com el dificilíssim rondó final. Sens dubte, serà una oportunitat

única per a tots els amants de la lírica de la nostra ciutat.

Els  concerts  es  realitzaran  a  l’Auditori  del  Centre  Superior  de  Música

Conservatori del Liceu (c/ Nou de la Rambla, 88). Per a més informació i venda

d'entrades visiteu el web:

Dia 12: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-la-cenerentola-
master-dopera

Conservatori del Liceu  - C/ Nou de la Rambla, 88 Barcelona  - Telf. + 34 93 327 12 30

http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-la-cenerentola-master-dopera
http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-la-cenerentola-master-dopera


Dia 13: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori/agenda/concert-la-cenerentola-
master-dopera-1

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=8IPHhOsP05w
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